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Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento: 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais.

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades 
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades.

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças.

Objetos de Conhecimento: 
❖ Vivências pessoais
❖ Formas Geométricas
❖ História: Formas geométricas
❖ Letras do alfabeto
❖ Escrita do nome
❖ Escrita dos numerais
❖ Coordenação motora, visual e tátil
❖ Noções espaciais: Alto/Baixo



Classe:Unidade 1 Ficha 21 Casa: Unidade 2 Ficha 9

TEMPO PASCAL

“A Páscoa não é só hoje,
A Páscoa é todo dia,
Se eu levar, o Cristo 
Em minha vida
Tudo será,
Um eterno aleluia.”

(Ir. Míria T. Kolling)

Eu pulo alto,
Você pula 

baixo.
Nós pulamos 

para todo lado.
Pulando com 

cuidado.

4 anos A e B 05/04



Classe:Unidade 1 Ficha 20 Casa: Unidade 1 Ficha 32

Classe: Unidade 3 Ficha 28

FORMAS GEOMÉTRICAS

Eu sou o quadrado
Bonito demais

Tenho quatro lados 
E todos iguais.

Eu sou o triângulo
Tenho três biquinhos
De chapéu eu sirvo

Para os palhacinhos.

E eu sou o círculo
Sou igual a lua

Sou o mais bonito
Lá da minha rua.

Eu sou o retângulo
Cresci mais de um lado

Para fazer inveja
Ao senhor quadrado.

(Professora Bianca Saveti)

4 anos A 06/04
4 anos B 06/04 e 07/04



Classe: Unidade 2 Ficha 15

Classe: Unidade 2 Ficha 28

Casa: Unidade 3 Ficha 25

AS VOGAIS

A, A, A minha abelhinha (bis)
Ai que bom seria 
Se tu fosse minha

E, E, E  minha escovinha (bis)
Quem te pôs a mão
Sabendo que és minha

I, I, I índio já chegou (bis)
E correu pro bosque e se mandou (bis)

Ó, Ó, Ó óculos da vovó (bis)
Todo quebradinho, com uma perna só 
(bis)

U, U, U o seu urubu (bis)
Que vive brincando com o seu peru.

(Fonte: LyricFind)

4 anos A 07/04
4 anos B 09/04 



Compartilhe seus momentos de alegria realizando as 
atividades com sua família em nossa rede social, 

marcando o colégio e sua professora.
Instagram:@colegio.santissimo

Professora Aline: @alinebarbosadamotasimoes
                               Mainara: @mainara.b

            Ana Paula: @anapaulabarros26

Atenção!
Não esqueçam dos nossos encontros na live.

Não percam!




